ANKIETA DLA PRACODAWCY
LP

WYSZCZEGÓNIENIE

SZKOLENIA BHP
1
Czy pracownicy przechodzą szkolenie wstępne przed przystąpieniem do pracy instruktaż ogólny bhp i instruktaż stanowiskowy?
2
Czy osoby przeprowadzające instruktaż stanowiskowy posiadają odpowiednie
kwalifikacje?
3
Czy pracownicy przechodzą szkolenia okresowe bhp w określonych przepisami
terminach?
4
Czy jako pracodawca przechowujesz u siebie zatwierdzone programy szkoleń bhp?
5
Czy jako pracodawca prowadzisz rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu
szkolenia okresowego bhp?
6
Czy odbywasz szkolenia okresowe bhp dla pracodawców w określonych przepisami
terminach?
OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW
7
Czy wyznaczyłeś osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej swoim
pracownikom?
8
Czy zapewniłeś odpowiednie środki do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej?
9
Czy pracownicy mają aktualne badania stanu zdrowia odpowiednie do wykonywanej
pracy i zagrożeń?
10 Czy zostały zidentyfikowane w Twojej firmie czynniki szkodliwe w środowisku pracy?
11 Jeśli tak to czy prowadzisz pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy?
12 Czy zapewniasz pracownikom odpowiednie warunki higieniczne (pomieszczenia do
mycia, ubikacje, ubrania robocze, przebieralnie itd.)?
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
13 Czy masz sporządzone oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk
zgodnie z wymogami rozp. w sprawie ogólnych przepisów bhp?
14 Czy oceny ryzyka zawodowego są aktualizowane?
15 Czy pracownicy są zapoznawani z oceną ryzyka zawodowego przed przystąpieniem
do pracy lub po zmianie oceny?
PRACE SZCZEGÓLNE NIEBEZPIECZNE
16 Czy jako pracodawca ustaliłeś/aś wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace
na wysokości, przy użyciu materiałów niebezpiecznych, w zbiornikach, niektóre
budowlane i przy urządzeniach energetycznych, itd.)?
17 Czy pracownicy wykonujący prace szczególnie niebezpieczne są odpowiednio
przeszkoleni i posiadają wymagane kwalifikacje?
18 Czy zostały sporządzone instrukcje wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych?
19 Czy dla substancji niebezpiecznych jako pracodawca posiadasz karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych?
20 Czy pracownicy zostali zapoznani z kartami charakterystyk substancji
niebezpiecznych?
PROCESY PRACY
21 Czy wiesz jakie przepisy prawa ogólnego dot. bhp bezwzględnie obowiązują w Twojej
firmie?
22 Czy procesy pracy są wykonywane przez Twoich pracowników zgodnie z
odpowiednimi przepisami bhp?
23 Czy pomieszczenia pracy spełniają warunki określone w odpowiednich przepisach
bhp (np. dot. powierzchni, kubatury, oświetlenia stanowisk itp.)?
MASZYNY
24 Czy używane maszyny spełniają wymagania bezpieczeństwa?
25 Czy maszyny posiadają odpowiednio oznakowane urządzenia do odłączenia energii?
26 Czy maszyny posiadają odpowiednie urządzenia ochronne?
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